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Forord 

 

BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER 

”Lover” brukes alene om foreningens Lover. Lover vedtas av Representantskapet. 

”Vedtekter” brukes på bestemmelser som gjelder mål, ansvar, myndighet, arbeidsordninger og 

andre reguleringer for organer i foreninger. Bestemmelser i vedtekter har bindende virkning. 

Vedtekter endres med simpelt flertall. ”Vedtekter” brukes også om bindende regler for ordninger 

som forvaltes av foreningen, f eks fonds. 

Vedtekter vedtas av det organ som har myndighet. Dette kan være ulike nivåer. Det skal fremgå 

av alle vedtekter hvilket organ som har vedtatt dem, og videre hvem som kan endre vedtektene. 

”Retningslinjer” brukes om veiledende bestemmelser som nærmere fastlegger organisasjonens og 

det enkelte medlems opptreden og forholdene til aktuelle saker. 

Retningslinjer vedtas av det organ som har myndighet. 

Ved alt regelverk skal det henvises til hjemmel og hvordan de kan endres. Av vedkommende lov, 

vedtekter og retningslinjer skal det gå klart frem hvilket organ som har gjort vedtaket, når 

vedtaket ble gjort, og hvilket organ som kan endre vedtaket. 

I alle vedtekter skal følgende setninger tilføyes: 

”Disse vedtekter er gitt med hjemmel i …, vedtatt av … dato …. De avløser tidligere vedtekter av 

… (dato). Endringer av vedtektene kan bare gjøres av …” 

I alle retningslinjer skal følgende setninger tilføyes: 

Disse retningslinjer er gitt med hjemmel i … vedtatt av … dato …. De avløser tidligere 

retningslinjer av … (dato). Endringer av retningslinjene kan bare gjøres av …” 

 

”Bruk av lover, vedtekter og retningslinjer” ble vedtatt av R-møtet 5. - 6. november 1993 og sist endret av R-

møtet 10. - 11. juni 2003. Endringer kan bare gjøres av Representantskapet. 

 

Oslo, 11. august 2009 
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Lover for Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening 
 

Disse lover er vedtatt av Representantskapet 5. og 6. juni 2009 

De avløser tidligere lover av 8. og 9. juni 2007. 

Endringer av lovene kan bare gjøres av Representantskapet 

I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 

§ 1 Foreningens navn 

Foreningens navn er Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening. 

§ 2 Foreningens formål  

 Samle alle som har, eller holder på med, en høyere teknisk-naturvitenskapelig 

utdanning  

 Ivareta medlemmenes rettigheter og økonomiske og sosiale interesser  

 Legge til rette for faglige og sosiale fellesskap som engasjerer medlemmene 

 Skape verdier for samfunnet gjennom teknisk-naturvitenskapelig innsats  

 Oppnå innflytelse i samfunnet gjennom et aktivt engasjement 

 Fremme rekruttering, utdanning, forskning og utvikling innen teknisk-

naturvitenskapelige fagområder  

 Fremme utvikling og bruk av teknologi som sikrer liv, helse, miljø og verdier  

 Bevisstgjøre til etisk refleksjon 

II FORENINGENS ORGANISASJON 

§ 3  Foreningens sammensetning 

1 Foreningen bygger på individuelt medlemskap. Den er organisert i avdelinger, 

landsomfattende sektorgrupper med underliggende bedrifts- og etatsgrupper/-

foreninger, faglige grupperinger og landsomfattende studentgruppe med underliggende 

lokale studentgrupper. Dette utgjør foreningens grunnorganisasjon.  

2 Medlemmer bosatt i Norge skal være tilsluttet den lokale avdeling. 

Medlemmer som bor i utlandet kan være direkte knyttet til foreningen uten å stå 

tilsluttet noen avdeling. Disse benevnes ”direkte” medlemmer. 

3 Enhver avdeling skal ha minst l5 medlemmer. Når en avdeling ifølge denne 

bestemmelse skal oppløses, kan den kreve saken forelagt for Representantskapet som i 

særlige tilfeller kan frita fra bestemmelsen. 

4 Avdelingen skal benevnes: Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening, Aust-Agder 

avdeling, Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening, Bergen avdeling, osv 

5 Bedrifts- og etatsgrupper/-foreninger er organisert i landsomfattende sektorgrupper.  

Sektorgruppene benevnes: Tekna privat, Tekna kommune, Tekna stat, osv. 
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6 Faglige grupperinger består av faglige grupper, lokale/regionale fagråd og grupper av 

medlemmer i tilknyttede, eller samarbeidende foreninger. 

7 Landsomfattende studentgruppe består av lokale studentgrupper. 

Lokale studentgrupper benevnes Teknas studentgruppe ved NTNU, osv. 

Studenter som kan opptas i foreningen, jfr. § 4 nr 2, opptas gjennom de lokale 

studentgruppene der slike finnes. Utenlandsstudenter kan være direkte medlemmer i 

landsomfattende studentgruppe. 

8 Vedtektene til den enkelte avdeling, faglige gruppering, landsomfattende 

sektorgrupper og landsomfattende studentgruppe, må ikke stå i strid med foreningens 

lover og skal godkjennes av Hovedstyret. Vedtekter for underliggende organisatoriske 

ledd må heller ikke stå i strid med foreningens lover. 

9 Opprettelse, reorganisering, eller nedleggelse av avdelinger, landsomfattende 

sektorgrupper, faglige grupper eller landsomfattende studentgruppe godkjennes av 

Hovedstyret, etter saksforbereding i berørte organisasjonsledd, og førstkommende 

representantskapsmøte orienteres. 

10 Opprettelse av avtale med tilknyttede arbeidsgrupper, foreninger og forbund 

godkjennes av Hovedstyret og førstkommende representantskapsmøte orienteres. 

Lover og vedtekter til disse, må ikke stå i strid med foreningens lover. 

§ 4 Medlemskap 

1 Ordinære medlemmer 

Ordinære medlemmer opptas etter vedtekter fastsatt av Representantskapet. 

2 Studentmedlemmer 

Studenter som planlegger en utdanning som kvalifiserer til medlemskap i foreningen, 

kan bli studentmedlemmer. Nærmere regler for medlemskap gis av Hovedstyret. 

3 Æresmedlemmer 

Som æresmedlemmer kan utnevnes personer som har ytt foreningen ekstraordinære 

tjenester, og/eller som på en særlig fremragende måte har gjort seg fortjent gjennom 

sitt virke i teknisk vitenskap eller praksis. Æresmedlemmer utnevnes av Represen-

tantskapet etter forslag av Hovedstyret. 

Beslutning krever 2/3 flertall i representantskapsmøtet, hvor 3/4 av representantene er 

til stede.  

4 Innmelding - utmelding 

Inn- og utmelding må skje skriftlig til Hovedstyret. 

§ 5 Stemmerett 

Stemmerett har de i § 4 nevnte medlemmer. Stemmeretten utøves gjennom de lokale 

eller landsomfattende avdelinger, sektorgrupper med underliggende bedrifts- og 

etatsgrupper/-foreninger, faglige grupperinger og studentgruppene. Direkte 

medlemmer har stemmerett i uravstemninger og i særlige anliggender etter Hoved-

styrets bestemmelser. 
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Stemmerett for studentmedlemmene begrenses til de lokale studentgrupper, i og 

gjennom landsomfattende studentgruppe, og ved uravstemning. 

§ 6 Medlemmenes plikter 

1 Medlemmene plikter å gjøre sitt beste for å holde anseelsen til medlemmenes 

profesjonelle faglighet på et høyt nivå. 

2 Ethvert medlem plikter å motta valg til de verv innen foreningen som de velges til, 

men kan nekte å motta gjenvalg for så lang tid som det har fungert. 

3 Medlemmene skal respektere de yrkesetiske krav som er alminnelig anerkjent i 

samfunnet og foreningens etiske retningslinjer.  

De plikter på forlangende av Hovedstyret eller Etisk råd å avgi forklaring om forhold 

eller tvister som berøres av disse bestemmelser. 

4 Medlemmene plikter å etterkomme Hovedstyrets skriftlige påbud i nye eller 

eksisterende egne arbeidsforhold, og på oppfordring av Hovedstyret å gi opplysning 

om lønns- og arbeidsvilkår. Hovedstyrets avgjørelse kan innankes for ankeutvalget, 

jfr. § 27. 

5 Ethvert medlem plikter på forlangende av Hovedstyret å svare på spørsmål som 

gjelder medlemmets forhold til foreningen. 

6 Et medlem kan ikke ved utmeldelse unndra seg de forpliktelser som påhviler det på 

grunn av forhold oppstått før dets uttreden. 

7 Et medlem kan ikke inneha individuelt medlemskap i andre organisasjoner som 

ivaretar medlemmets personlige interesser i lønns- og arbeidsforhold uten etter spesiell 

tillatelse fra Hovedstyret. 

§ 7 Medlemmenes rettigheter 

1 Foruten de rettigheter den enkelte har som medlem av en avdeling eller gruppe, har 

ethvert medlem adgang til å bruke foreningens logo og navn i markedsføring og 

rekruttering av nye medlemmer til foreningen. 

2 Ethvert medlem har rett til å bringe inn for Etisk Råd tvister som hører under 

foreningens etiske retningslinjer. 

3 Ethvert medlem har adgang til alle annonserte møter. 

4 Ethvert medlem har rett til å få juridiske råd i saker som gjelder arbeidsforhold. Videre 

bistand gis etter vurdering. 

Bistand kan ikke påregnes dersom saken har oppstått før innmelding, eller i løpet av 

det første halve året etter innmelding. 

§ 8 Avdelingene 

1 Avdelingene skal samordne foreningsaktiviteter på det lokale plan. 

2 En avdeling består av alle medlemmer av foreningen innenfor et definert geografisk 

område. 
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3 Hver avdeling ledes av et styre som velges på avdelingens årsmøte. 

4 Avdelingene opptrer normalt selvstendig innenfor overordnede vedtatte mål og 

rammer. 

5 Avdelingenes ledere møtes årlig for å diskutere foreningens virksomhet. 

§ 9 Landsomfattende sektorgrupper  

1 En sektorgruppe har som formål å ivareta økonomiske og sosiale rettigheter for de av 

medlemmene som vedkommende gruppe omfatter. 

2 Landsomfattende sektorgrupper består av enkeltmedlemmer og bedrifts- og 

etatsgrupper/ -foreninger innen de respektive sektorer. 

3 Hver sektorgruppe ledes av et styre som velges på gruppens årsmøte. 

4 I saker som angår lønns- og arbeidsvilkår for sektorens medlemmer opptrer sektoren 

normalt selvstendig. 

I viktige saker skal sektorstyret samrå seg med Lønns- og interesseutvalget før vedtak 

fattes. 

§ 10 Faglige grupperinger 

1 En faglig gruppering har som formål å arbeide for å fremme faglige interesser eller for 

å løse spesielle faglige saker. 

2 Faglige grupperinger kan organiseres som: 

a) Faglige grupper av medlemmer i Tekna innenfor et bestemt faglig 

interesseområde. Faglige grupper skal være åpne for alle medlemmer i Tekna, 

baseres på aktiv innmelding og fortrinnsvis være landsomfattende. 

b) Grupper av medlemmer i Tekna i tilknyttede foreninger. 

c) Grupper av medlemmer i Tekna i samarbeidende foreninger. 

d) Lokale og regionale fagråd tilknyttet en eller flere avdelinger. 

3 Faglige grupperinger er representert på det faglige årsmøte, som foreslår kandidater til 

Fagutvalget. 

§ 11 Landsomfattende studentgruppe 

1 Den landsomfattende studentgruppen har som formål å ivareta økonomiske, sosiale 

og spesielle studentinteresser for medlemmene. 

2 Den landsomfattende studentgruppen består av lokale studentgrupper som velger 

representanter til studentenes årsmøte. 

Studentenes årsmøte foreslår kandidater til Studentutvalget. 

§ 12 Grunnorganisasjonens plikter 

1. Bidra til foreningens virksomhet i sin alminnelighet og bistå med råd, uttalelser og 

opplysninger om forelagte saker. 
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2. Underrette Hovedstyret hvis man får kjennskap til at foreningens lover eller påbud er 

overtrådt, eller at et medlem er blitt uriktig behandlet, samt etter Hovedstyrets 

anmodning å medvirke til at forholdet blir rettet. 

3. Holde Hovedstyret orientert om sin virksomhet. Avdelingene skal hvert år innen 1. 

april sende til Hovedstyret beretning med regnskap om forrige års virksomhet. 

III FORENINGENS LEDELSE 

§ 13 Foreningens øverste myndighet og ledelse 

Foreningens øverste myndighet er Representantskapet. 

Den daglige ledelse ivaretas av Hovedstyret, med Generalsekretariatet som administrativt 

organ. 

§ 14 Representantskapet 

1 Representantskapet består av 210 representanter valgt av avdelingenes årsmøter, 

sektorgruppenes årsmøter, faglig årsmøte og studentenes årsmøte. Det velges også 

vararepresentanter. Melding om hvilke representanter som er valgt sendes 

Hovedstyret umiddelbart etter at valget er foretatt og senest to måneder før represen-

tantskapsmøtet.  

Et medlem kan bare ha én representasjon. 

2 Avdelingene velger 110 representanter. Hver avdeling møter med minst en 

representant. Øvrige representanter fordeles ved bruk av forholdstall (1,4 – 3 – 5 – 7 

osv). Medlemstall 1. januar i det året ordinært representantskapsmøte avholdes legges 

til grunn for beregningen. 

Landsomfattende sektorgrupper velger 60 representanter etter en fordeling godkjent av 

Hovedstyret etter innstilling fra Lønns- og interesseutvalget. 

Faglig årsmøte velger 20 representanter. 

Studentenes årsmøte velger 20 representanter. 

3 Representanter og vararepresentanter velges blant foreningens medlemmer. 

4 Avdelingenes, sektorgruppenes og studentenes årsmøter og faglig årsmøte fastsetter 

selv valgtidspunktet. En representant fungerer inntil ny representant er valgt. 

5 Medlemmer av Hovedstyret, Lønns- og interesseutvalget, Fagutvalget, 

Studentutvalget og Representantskapets desisjonskomité, samt Representantskapets 

ordfører og viseordfører deltar i representantskapsmøtets forhandlinger. 

§ 15 Representantskapets forretningsorden 

1 Ordinært representantskapsmøte skal holdes hvert annet år til den tid og på det sted 

Hovedstyret bestemmer. Representantskapsmøtet sammenkalles av Hovedstyret med 

fire ukers varsel. I innkallingen meddeles møtets dagsorden. 
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Ekstraordinært representantskapsmøte kan sammenkalles av Hovedstyret med en ukes 

varsel når Hovedstyret finner det ønskelig, eller det forlanges av l/3 av represen-

tantene. Sted for ekstraordinære møter fastsettes av Hovedstyret. 

2 Forslag som ønskes behandlet på ordinært representantskapsmøte må være innsendt 

til Hovedstyret senest tre måneder før møtet. Dog må forslag om lovendring være 

innsendt senest fem måneder før møtet. 

3 Dersom intet annet er angitt, er Representantskapet beslutningsdyktig når minst 2/3 

av de valgte medlemmer er til stede. Dersom Representantskapet ikke er beslutnings-

dyktig, kan det etter seks uker avholdes nytt representantskapsmøte, hvor ikke avgjorte 

saker blir å avgjøre uansett hvor mange representanter som møter. 

4 Beslutningene fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet ved valg skal det trekkes 

lodd, eventuelt etter et omvalg hvis det blir forlangt av noen representant. Til 

beslutning om utskriving av ekstrakontingent kreves 2/3 av de avgitte stemmer. 

Deltakere nevnt i §14 nr 5 har ikke stemmerett i Representantskapet. 

5 Forslag til lovendring kan bare behandles på ordinære representantskapsmøter. 

Hovedstyret skal sende forslaget som egen sak til foreningens grunnorganisasjon til 

uttalelse minst tre måneder før møtet. Høringsuttalelser må være innsendt til 

Hovedstyret innen en av Hovedstyret fastsatt frist, og skal inngå i Representantskapets 

dokumenter. Til lovforandring kreves at forslaget vedtas av minst 2/3 av det samlede 

antall valgte representanter. 

Oppnås ikke dette stemmetall, kan halvparten av det samlede antall valgte 

representanter beslutte spørsmålet undergitt uravstemning blant alle foreningens med-

lemmer. 

For vedtak ved uravstemning kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.  

6 Det føres protokoll over representantskapsmøtets forhandlinger. Ved åpning av 

representantskapsmøtet velges to av de tilstedeværende representanter til å undertegne 

protokollen. Protokollen skal sendes representantene senest 2 måneder etter at 

Representantskapsmøtet er avsluttet. 

Representantskapsmøtet velger redaksjonskomitéer etter behov. 

§ 16 Representantskapets plikter 

1 Behandle Hovedstyrets beretning om foreningens virksomhet. 

2 Behandle foreningens regnskap og fatte beslutning om årsoppgjørsdisposisjoner. 

3 Vedta retningslinjer for budsjett og kontingent. 

Representantskapet kan på nærmere bestemte vilkår gi Hovedstyret fullmakt til å 

innkreve ekstrakontingent i perioden mellom to ordinære representantskapsmøter, i 

henhold til reglene i lovens § 15, pkt. 4. 

4 Ha tilsyn med at tidligere fattede beslutninger kommer til utførelse i overensstemmelse 

med forutsetningene. 
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5 Føre kontroll med forvaltningen og se til at foreningens midler anvendes 

overensstemmende med de gitte bestemmelser. 

6 Fatte beslutninger vedrørende andre saker på dagsorden. 

7 Velge Hovedstyret. 

8 Velge Desisjonskomité på to medlemmer og ett varamedlem. 

9 Velge ordfører og viseordfører, som skal fungere til og med neste ordinære 

representantskapsmøte. 

10 Velge medlemmer til Valgkomiteen. 

11 Velge autorisert revisor. 

§ 17 Forhandlingenes offentliggjøring 

Protokoll fra Representantskapets møter skal gjøres tilgjengelig for foreningens 

medlemmer. Til Representantskapets møter har massemedia i regelen adgang.  

§ 18 Utgifter vedrørende representantskapsmøtene 

Foreningen dekker utgifter i forbindelse med representantskapsmøtet inklusive represen-

tantenes reiseutgifter, dog slik at tilreisende fra utlandet bare får dekket reiser innen 

Norge. Regler for beregning av reiseutgifter fastsettes av Hovedstyret. 

§ 19 Hovedstyret 

1 Hovedstyret velges av Representantskapet og har sitt sete i Oslo. 

Det består av president, visepresident og fem medlemmer. Lønns- og 

interesseutvalgets, Fagutvalgets og Studentutvalgets ledere samt foreningens 

generalsekretær har sete, men ikke stemme, i Hovedstyret. 

Hovedstyret kan beslutte å avholde møte uten utvalgsledere og/eller 

generalsekretæren tilstede, hvis Hovedstyret ønsker å drøfte saker på egenhånd. 

2 Hovedstyrets syv medlemmer velges for to år. 

3 President og visepresident velges ved særskilte valg. De må ved valgene få minst 

halvparten av de avgitte stemmer. Ved omvalg kan det bare stemmes på de to 

kandidater som har oppnådd de største stemmetall. Ved ny stemmelikhet foretas 

loddtrekning. 

4 Hovedstyrets funksjonstid løper fra avslutningen av det representantskapsmøtet der 

det er valgt. 

5 Foreningens president, visepresident og generalsekretær kan ikke fungere som 

styremedlem i grunnorganisasjonen. 

§ 20 Hovedstyrets forretningsorden 

1 Hovedstyret holder møter når presidenten bestemmer det, eller når minst tre 

medlemmer krever det. 
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2 Hovedstyret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer, hvorav president eller 

visepresident, er til stede. Dets beslutninger fattes med simpelt flertall. Fraværende 

medlem kan stemme. I tilfelle av stemmelikhet gjør presidentens stemme utslaget. 

3 Hovedstyret gir økonomiske fullmakter. 

4 Det føres protokoll over Hovedstyrets forhandlinger. 

§ 21 Hovedstyrets plikter 

1 Representere foreningen, håndheve dens lover og ivareta dens anliggender så vel utad 

som innad. 

2 Ta opp til behandling og forberede spørsmål av felles interesse og forelegge disse for 

Representantskapet. 

3 Forelegge grunnorganisasjonen saker av felles interesse til uttalelse. Saker av særlig 

interesse for deler av grunnorganisasjonen forelegges bare disse.  

4 Diskutere foreningens virksomhet med grunnorganisasjonen. 

5 Beramme representantskapsmøter og gjennomføre de nødvendige forberedelser. 

Hovedstyret meddeler representantskapsmøtet sted for neste møte. 

6 Forberede for behandling og vedtak i Representantskapet Hovedstyrets beretning for 

foreningens virksomhet i de to forrige år, reviderte regnskaper, Desisjonskomiteens 

rapport, budsjettforslag for de to kommende regnskapsår, samt prognose for 

inneværende år. 

7 Oppnevne og delegere myndighet til Lønns- og interesseutvalget, Fagutvalget og 

Studentutvalget. 

8 Oppnevne Etisk Råd, samt avgjøre hvilke forføyninger som eventuelt skal tas i saker 

oversendt fra Etisk Råd. 

9 Oppnevne Innvoteringsrådet og behandle saker som oversendes fra Innvoteringsrådet. 

10 Bistå ikke-fungerende avdelinger slik at det enten blir fornyet aktivitet i avdelingen, 

eller en sammenslåing med nærliggende avdeling(er). 

11 Treffe bestemmelser om opprettelse av nye stillinger. 

12 Ansette generalsekretær og fastsette dennes arbeidsvilkår. 

§ 22 Hovedstyrets organer 

1 Lønns- og interesseutvalget er Hovedstyrets organ for å ivareta medlemmenes 

interesser vedrørende lønns- og arbeidsforhold. 

Sektorstyrene foreslår overfor Hovedstyret representanter og vararepresentanter til 

Lønns- og interesseutvalget. Utvalget konstituerer seg selv. 

2 Fagutvalget er Hovedstyrets organ for å ivareta medlemmenes faglige interesser. 

Fagutvalget består av åtte medlemmer. To av medlemmene skal representere 

undervisnings- og forskningsmiljøene, hvorav et fra NTNU. Faglig årsmøte foreslår 

for Hovedstyret en leder og syv medlemmer. Utvalget velger selv nestleder. 
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3 Studentutvalget er Hovedstyrets organ for å ivareta studentmedlemmenes interesser. 

Studentutvalget består av 5 medlemmer og 3 varamedlemmer. Studentene årsmøte 

foreslår for Hovedstyret leder, nestleder, 3 ordinære medlemmer og 3 

varamedlemmer. 

4 Etisk Råd er Hovedstyrets organ for behandling og forberedelse av saker av etisk 

karakter. Etisk Råd består av fem medlemmer og tre varamedlemmer, oppnevnt av 

Hovedstyret. 

5 Innvoteringsrådet er Hovedstyrets organ for behandling og forberedelse av saker om 

opptak av medlemmer på særskilt grunnlag. Innvoteringsrådet består av leder og fire 

medlemmer og fem personlige varamedlemmer, oppnevnt av Hovedstyret.  

6 Bare medlemmer av foreningen kan oppnevnes til Hovedstyrets organer. Hovedstyrets 

organer har egne vedtekter. 

IV FORENINGENS ØKONOMI 

§ 23 Kontingenter 

1 Medlemmer av foreningen betaler foreningskontingent som vedtatt av 

Representantskapet.  

2 Til særlige formål kan Representantskapet pålegge medlemmene en ekstra kontingent 

(jfr. §§ l5 og l6). Grunnorganisasjonens uttalelse skal innhentes på forhånd. 

3 Grunnorganisasjonen kan til dekning av sine utgifter pålegge gruppens medlemmer en 

mindre kontingent, innenfor rammer fastsatt av Hovedstyret. 

4 Kontingent innbetales av hvert medlem slik Hovedstyret bestemmer. 

5 Medlemmer som tross skriftlige krav ikke har betalt sin kontingent for et år, kan etter 

beslutning av Hovedstyret anses som uttrådt av foreningen. 

6 Hovedstyret kan frita enkeltmedlemmer for å betale kontingent for et bestemt tidsrom. 

§ 24 Fonds og legater 

For fonds og legater skal fastsettes særskilte vedtekter, som vedtas av Representantskapet. 

Endringsforslag blir å behandle på samme måte som bestemt for endringer i foreningens 

lover, med mindre den alminnelige lovgivning eller vedkommende vedtekter bestemmer 

annerledes. 

V FORENINGSINFORMASJON 

§ 25 Informasjon 

Foreningen skal utgi medlemsinformasjon ved bl a egne blad og/eller gjennom elektronisk 

nettverk. 
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VI UTVISNING FRA FORENINGEN 

§ 26 Utvisning fra foreningen 

Hovedstyret kan beslutte å utvise medlemmer fra foreningen. Forslag om utvisning kan 

komme fra den del av grunnorganisasjonen hvor saken oppstår, eller kan tas opp av 

Hovedstyret på selvstendig grunnlag. Forslag fra Hovedstyret om utvisning skal alltid 

være behandlet i grunnorganisasjonen før Hovedstyret avgjør saken. 

§ 27 Ankebehandling  

En beslutning om utvisning krever at minst fem av Hovedstyrets medlemmer er enige. 

Hovedstyrets avgjørelse kan innankes for et utvalg bestående av fem medlemmer. 

Representantskapets ordfører og viseordfører, samt tre tillitsvalgte fra sentrale organer 

utgjør utvalget. Ordfører og viseordfører utpeker de tre andre medlemmene. 

VII FORENINGENS OPPLØSNING 

§ 28 Oppløsning 

Begrunnet forslag om oppløsning av foreningen skal forelegges Hovedstyret, som 

behandler det på den måte som er bestemt for forslag til lovforandring. For vedtak av 

forslaget kreves samme flertall som er bestemt for lovforandringer, på to påfølgende 

ordinære representantskapsmøter. 

§ 29 Foreningens midler 

I tilfelle av oppløsning skal Representantskapet samtidig fatte vedtak om hvordan 

foreningens midler og eiendeler skal disponeres.  
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Vedtekter for kontingentens størrelse 
1 FORENINGSKONTINGENT 

a) Æresmedlemmer (§ 4.3) betaler ingen foreningskontingent. 

b) Nyuteksaminerte medlemmer betaler ¼ foreningskontingent det 1. år etter avsluttet 

eksamen, ½ foreningskontingent det 2. år etter eksamen og ¾ kontingent det 3. år etter 

eksamen. Under militær og sivil førstegangstjeneste betales ingen foreningskontingent. 

c) Direkte medlemmer (§ 3.2) betaler ¼ foreningskontingent det 1. år etter eksamen, deretter ½ 

foreningskontingent. 

d) Kontingenten for studerende fastsettes av Hovedstyret. Studentkontingenten er oppad 

begrenset til 1/10 av ordinær foreningskontingent. 

e) Pensjonerte medlemmer over 62 år betaler ¼ kontingent til hovedforeningen når summen av 

lønns- og næringsinntekt er under 1G (Folketrygdens grunnbeløp). 

f) Under foreldre- og omsorgspermisjon med mindre enn 2/3 av full lønn, betales det i inntil to 

år ingen foreningskontingent. 

g) Medlemmer som er 100% ervervsufør betaler ¼ kontingent. Andre ervervsuføre får redusert 

kontingent etter grad av uførhet, ned til ¼ kontingent. Dette gjelder også medlemmer som 

omfattes av vedtak om attføring eller rehabilitering. 

h) Medlemmer som mottar dagpenger i mer enn tre måneder betaler ¼ foreningskontingent. 

i) Ektefeller og samboere, som i utgangspunktet begge er fullt betalende medlemmer, betaler 

hver ¾ av full foreningskontingent. 

j) Viderestuderende medlemmer utenfor ordinært arbeidsforhold betaler ¼ foreningskontingent 

i inntil fire år. 

k) Øvrige medlemmer betaler full foreningskontingent. 

 

2. AVDELINGSKONTINGENT 

a)  Avdelingskontingenten, som innbetales sammen med foreningskontingenten, overføres 

periodisk til de respektive avdelinger 

b) Studentmedlemmer (§ 4.2) og direkte medlemmer (§ 3.2) betaler ingen avdelingskontingent. 

c) For øvrig kommer bestemmelsene i punkt 1 om foreningskontingent til anvendelse som mal 

for beregning av avdelingskontingentens størrelse. 

 

3. KONTINGENT TIL BEDRIFTS-, ETATSGRUPPER/-FORENINGER OG FAGLIGE 

GRUPPER 

a) Kontingent til bedrifts- og etatsgrupper/-foreninger skal godkjennes av den respektive 

sektorgruppe etter retningslinjer gitt av Hovedstyret. 
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b) Kontingent til faglige grupper skal godkjennes av Fagutvalget etter retningslinjer gitt av 

Hovedstyret. 

 

 

Disse vedtekter er gitt med hjemmel i foreningens lover § 23 og vedtatt av Representantskapet 6. juni 2009. De 

avløser tidligere vedtekter av 8. – 9. juni 2007. 

Endringer av vedtektene kan bare gjøres av Representantskapet. 



 

Vedtekter for opptak av ordinære medlemmer 
1. Medlemskap 

Alle med mastergrad eller tilsvarende der teknisk-naturvitenskapelige fag utgjør en vesentlig 

del av utdannelsen, kan opptas som ordinære medlemmer. Foreningens Hovedstyre vedtar 

hvilke eksamener som til enhver tid er godkjent. 

Personer som har ervervet seg tilsvarende tekniske og allmenne kunnskaper gjennom 

utdanning og praksis, kan også opptas som ordinære medlemmer. 

2. Ordinær innmelding 

 Kandidater som tilfredsstiller kravene i punkt 1. må fylle ut et innmeldingsskjema. Melding 

om overgang fra studentmedlemskap til ordinært medlemskap skal gis skriftlig. Fakturering 

som ordinært medlem skjer i henhold til oppgitt eksamensdato. Forsinkelser i forhold til 

denne må meldes skriftlig.  

3. Innmelding etter behandling i Innvoteringsrådet 

Søknader etter punkt en, annet ledd, vurderes av et innvoteringsråd oppnevnt av Hovedstyret. 

Generalsekretariatet er sekretariat for rådet. Hvis det etter rådets mening er foreningspolitiske 

sider ved en søknad, skal den sendes videre for endelig behandling i Hovedstyret. Tilsvarende 

gjelder for søknader som rådet oppfatter å være av prinsipiell karakter.  

4. Behandling av søknader i Hovedstyret 

Hovedstyret skal i alminnelighet ikke overprøve Innvoteringsrådets faglige vurdering med 

mindre rådet etterspør en prinsipiell avgjørelse. Hovedstyret kan ta opp medlemmer på 

foreningspolitisk grunnlag når dette er i samsvar med foreningens formål. 

5. Appell av avgjørelse til Hovedstyret 

Hvis Innvoteringsrådet går mot et klart ønske fra grunnorganisasjonen, har 

grunnorganisasjonen rett til å appellere avgjørelsen. Den kan kreve saken behandlet av 

Hovedstyret på grunnlag av en nærmere begrunnelse fra grunnorganisasjonen. Etter 

behandling er vedtaket i Hovedstyret endelig. Fristen for å kreve ny behandling er to måneder 

etter vedtaket i Innvoteringsrådet. Søkeren skal ikke underrettes om avgjørelsen før den er 

endelig. 

6. Melding om avgjørelse - fornyet søknad 

Generalsekretariatet underretter søkerne om avgjørelsen i Innvoteringsrådet eller 

Hovedstyret. En avslått søknad kan ikke fornyes før to år etter at søkeren er underrettet om 

avslaget, med mindre en ny søknad opplagt inneholder opplysninger som helt klart gir et nytt 

vurderingsgrunnlag. 

 

Disse vedtekter er gitt med hjemmel i foreningens lover, §4 og vedtatt av Representantskapet 6. juni 2009. De 

avløser tidligere vedtekter av 8. - 9. juni 2007. Endringer av vedtektene kan bare gjøres av 

Representantskapet.  



 

Vedtekter for Teknas støttefond 

1.  Fondets opprettelse 

Teknas Støttefond er opprettet ved representantskapsbeslutning av 3.juni 1988.  

2.  Formål 

Fondets midler skal etter fondsstyrets vurdering kunne anvendes til: 

 støtte til Teknas medlemmer i situasjoner hvor de i lovlig interessekonflikt står uten 

lønnsinntekt, eller hvor de som direkte eller indirekte følge av slike konflikter uforskyldt 

permitteres eller sies opp fra sin stilling. 

 støtte til medlemmer som får økonomiske problemer i forbindelse med endringer i 

arbeidsforhold, og som ikke omfattes av vanlige trygdeytelser. Støtten skal ikke vedvare 

over tid, men hjelpe i en krisesituasjon. 

 støtte i form av stipend til nyutdannede som ikke kommer i arbeid etter endt studium. 

Beløpet bestemmes av Hovedstyret og forutsettes brukt til kompetanseheving. Stipendet 

ytes kun én gang. 

3. Fondets styre 

Teknas hovedstyre er fondets styre. 

Fondsstyret har rett til å disponere og anvende fondet i samsvar med formålsparagrafen (§ 2) og 

avgir beretning og regnskap til Representantskapet, kfr Teknas lover § 16. 

4. Fondets størrelse 

Fondets midler skal kunne finansiere en streik for 10 % av de yrkesaktive medlemmene i 30 

dager. 

5.  Innkreving til fondet 

Ordinær innkreving til fondet vedtas av Representantskapet. 

I konfliktsituasjoner hvor Tekna er part, kan fondsstyret, hvis situasjonen gjør det nødvendig, 

vedta særskilt innkreving til fondet fra foreningens medlemmer. 

Studentmedlemmer og medlemmer som ikke betaler kontingent til foreningen, betaler heller ikke 

til Støttefondet. 

6. Fondets forvaltning 

Fondets midler plasseres slik at de kan frigjøres innen rimelig tid, samt til størst mulig forrentning 

og med tilfredsstillende sikkerhet. Plassering skal være slik at en eventuell frigjøring av midler 

ikke har skadevirkninger eller skaper problemer for andre aktiviteter i foreningen 

 

Disse vedtekter er gitt med hjemmel i foreningens lover §16, og vedtatt av Representantskapet 8. - 9. juni 

2007. De avløser tidligere vedtekter av 3. juni 1988. Endringer av vedtektene kan bare gjøres av 

Representantskapet.



 

 

Vedtekter for valgkomiteen 
 

1. Komiteen består av syv medlemmer.  

2. Representantskapet velger komiteens medlemmer etter forslag fra Valgkomiteen. 

Valgkomiteen har på forhånd innhentet forslag til medlemmer. 

3. Valgkomiteens funksjonstid er fra avslutningen av et representantskapsmøte til avslutningen 

av det neste. 

4. Valgkomiteen innkalles til et orienterende møte sammen med den avtroppende komite 

umiddelbart etter avslutningen av representantskapsmøtet. 

5. Konstituerende møte holdes senest seks måneder før representantskapsmøtet. Valgkomiteen 

velger leder og møtesekretær blant sine medlemmer. 

6. Valgkomiteen skal innhente forslag til kandidater for tillitsverv fra grunnorganisasjonen, og 

dessuten oppfordre medlemmene til å fremme forslag. 

7. Valgkomiteen holder normalt sitt avsluttende møte senest åtte uker før 

representantskapsmøtet. Komiteens innstilling sendes representantene sammen med 

innkallingen. Innstillingen offentliggjøres i eget blad og/eller gjennom elektronisk nettverk 

senest 14 dager for møtet. 

 

 

Disse vedtekter er gitt med hjemmel i foreningens lover, § 16 og vedtatt av Representantskapet 13. - 14. juni 

2003 og gjort gjeldende fra og med representantskapsmøtet 13. - 14. juni 2003. De avløser vedtekter av 1. juni 

1985. 

Endring av vedtektene kan bare gjøres av Representantskapet. 

 



 

Vedtekter for desisjonskomiteen 
 

1. Desisjonskomiteen er Representantskapets kontrollorgan og skal understøtte 

Representantskapet i dets arbeid som foreningens øverste tilsynsmyndighet. Komiteen er kun 

ansvarlig overfor Representantskapet, og er i sitt arbeid selvstendig i forhold til øvrige 

organer i foreningen. Desisorene møter i Representantskapet med tale- og forslagsrett, men 

uten stemmerett. 

2. Desisjonskomiteen skal kontrollere at: 

a) Hovedstyret styrer foreningens virksomhet i overensstemmelse med foreningens lover 

og vedtekter. 

b) Hovedstyret gjennomfører Representantskapets vedtak og følger opp dets henstillinger. 

c) Hovedstyret forvalter foreningens midler og øvrige ressurser forsvarlig, og i samsvar 

med anerkjent forretningsskikk. 

3. Desisjonskomiteen skal i sitt arbeid: 

a) Løpende gjennomgå alle innkallinger og saksdokumenter til Hovedstyrets møter og 

Hovedstyrets møteprotokoller med alle vedlegg. 

b) Gjennomgå møteinnkallingen og saksdokumenter til Representantskapets møter. 

c) Gjennomgå og vurdere foreningens reviderte regnskaper. 

4. Dersom Desisjonskomiteen mener å ha behov for informasjon ut over det som er nevnt 

ovenfor, kan den kreve ytterligere informasjon fra Hovedstyret, og skal ha tilgang til de 

dokumenter den måtte ønske. 

5. Desisjonskomiteen bør samarbeide med foreningens valgte revisor. 

Desisjonskomiteen kan pålegge revisor å utarbeide rapporter og betenkninger samt utføre 

kontrolloppgaver den måtte finne behov for. Slike pålegg må ikke være av en slik karakter at 

de innskrenker revisors lovbestemte arbeid. 

6. Desisjonskomiteen bør etter eget skjønn vurdere om foreningens midler og ressurser forvaltes 

på en måte som er tjenlig for foreningens mål og strategier. 

7. Desisjonskomiteen skal avgi en skriftlig rapport til hvert ordinære representantskapsmøte og 

en egen melding i året mellom to ordinære representantskapsmøter, senest 30. april. 

Hvis Desisjonskomiteen finner at det skjer alvorlige brudd på lover og vedtekter, eller at 

viktige vedtak i Representantskapet ikke følges, skal komiteen straks avgi rapport om dette til 

Representantskapets sist valgte ordfører. 

 

 

Disse vedtekter er gitt med hjemmel i foreningens lover, § 16 og vedtatt av Representantskapet 6. juni 2009. 

De avløser tidligere vedtekter av 13. - 14. juni 2003. 

Endringer av vedtektene kan bare gjøres av foreningens Representantskap. 



 

Vedtekter for Representantskapets ordfører og 

viseordfører 
 

1. Ordføreren er Representantskapets øverste tillitsvalgte og leder dets forhandlinger. 

2.  Ordføreren er ansvarlig for at alle forberedelser til Representantskapets forhandlinger skjer i 

henhold til Teknas lover, herunder påse at nødvendige saksdokumenter utarbeides og 

distribueres til representantene iht. gjeldende frister, underskrive innkalling til 

Representantskapsmøtet etc., jfr. Teknas lover § 15, punkt 1. Se for øvrig Teknas lover § 21, 

punkt 5. 

3.  Ordfører og viseordfører skal godkjenne årsberetning med regnskap for året mellom de 

ordinære representantskapsmøter. Disse regnskapene skal senere formelt forelegges 

Representantskapet. 

4.  Ordfører skal påse at det utarbeides en desisjonsrapport for Teknas virksomhet, og at denne 

sendes representantene. 

5.  Som et ledd i sine forberedelser, har ordfører rett til å delta i Hovedstyrets forhandlinger de 

siste 6 måneder før hvert ordinære representantskapsmøte. Ordfører har også rett til å delta i 

andre praktiske forberedelser knyttet til gjennomføringen av Representantskapsmøtet. 

6.  Ordfører og viseordfører deltar i utvalg som forestår ankebehandling ved utvisning fra 

foreningen, jf. Teknas lover §27. 

7.  Ordfører og viseordfører velges av Representantskapsmøtet og virker i perioden fra og med 

slutten av det møtet de velges og til og med neste ordinære R-møte, jf. § 16, punkt 9. 

8.  Viseordfører trer inn i ordførerens sted ved behov. 
 

 

Disse vedtektene er gitt med hjemmel i foreningens lover § 16 og vedtatt av Representantskapet 6.  juni 2009. 

Endringer av vedtektene kan bare gjøres av Representantskapet. 


